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 I.  WELKOM IN ONZE SCHOOL 

 

In deze brochure vindt u praktische informatie over onze scholen in Ingooigem.  
We willen u en uw kind zo goed mogelijk opvangen en begeleiden.  

 
Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken. 

Aarzel niet om contact op te nemen. Dit kan bij de leerkracht of bij de directie 
Veerle Veys.  

De directie is hoofdzakelijk aanwezig in de P. Verrieststraat en daar te bereiken 
op 056 77 92 46  

De Ingooigemplaats kan u bereiken op 056 77 56 07 
De Engelhoek op 056 77 55 70 

 
Mogen we u vragen om bij de inschrijving ook de instemmings – en 

engagementsverklaring in te vullen, te dateren en te ondertekenen.   
 

Onze site vermeldt veel algemene info en foto’s van het schoolgebeuren : 

www.scholeningooigem.be 
Op Facebook kan u ons volgen op scholen Ingooigem. 

 
II.  WIE IS WIE? 

 
2.1 Onze vestigingen  

 
In onderstaand schema zie je welke klasgroepen op welke locatie te 

vinden zijn. 

U7 

Pastoor Verrieststraat 

12 
056 77 92 46 

U12 

Ingooigemplaats 58 

056 77 56 07 
 

 

Engelhoek 

Heirbaan 28 

056 77 55 70 

Peuters 

1ste kleuter 
2de kleuter 

2de leerjaar 

3de leerjaar 
4de leerjaar 

Peuters 

1ste kleuter 
2de kleuter 

http://www.scholeningooigem.be/
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3de kleuter 

1ste leerjaar 
 

5de leerjaar 

6de leerjaar 

3de kleuter 

Mailadressen: de leerkrachten zijn te bereiken via mail op onze 
schoolaccount:voornaam.naam@scholeningooigem.be  
Engelhoek 

peuters en kleuters 
Julesklas 

tweede en derde kleuter onderhoud refterhulp 

juf Tieneke 
Vansteenbrugge 

juf Elke Vercruyssen Nancy Derijcke Lydia, Veerle, Sylvie, 
Rita 

 

 

 

 

U7 P. Verrieststraat 12 

peuters en eerste 
kleuter             Julesklas 

tweede kleuter 
                     
Meesklas 

derde kleuter 
 
Maanklas 

eerste leerjaar 

juf Inge Theerlynck 
juf Stefanie (kinderzorg 
op vrijdag) 
juf Heidi (slaapklas) 

juf Selma Mavzer juf Nancy Naessens juf Sarah Avet 

 

 

kleuterturnen zorgcoördinator onderhoud refterhulp 

juf Viviane Capiau        
op maandag- en 
donderdagnamiddag 

juf Liesbeth Derie Chantal Heffinck Marijke 
Gerda 

 

 

U12 Ingooigemplaats 58 

tweede leerjaar derde leerjaar vierde leerjaar vijfde leerjaar zesde leerjaar 

juf Ilse Naessens 
juf Chiara Callens 

meester Thijs 
Moerman 

meester Sam 
Defoirdt 

juf Ingrid De 
Langhe 

juf Eveline 
Declercq 

 

zorgcoördinator rooms-katholieke 

godsdienst 

niet-confessionele 

zedenleer 

protestantse 

godsdienst 

ICT-coördinator 

juf Liesbeth Derie juf Katrien  
Van Wynsberge 

juf Sonja              
De Sloovere 

juf Nelleke 
Verduyn 

Elke Vercruyce 

mailto:voornaam.naam@scholeningooigem.be
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lichamelijke 

opvoeding 

secretariaat onderhoud refterhulp 

meester Aeneas 
Gryson 

Dries Dewaele op 
maandag, dinsdag 
en vrijdag 
 
Marleen Deprez 
op donderdag 

Nancy Derijcke Martine 
Hilde 

 

  

 
 

 
 

 
2.2. Het schoolbestuur 

 

Zij zijn de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze scholen. Het 
schoolbestuur neemt alle belangrijke beslissingen: aanstelling van 

leerkrachten, administratie, infrastructuur enz. 
 

Schoolbestuur: gemeente Anzegem De Vierschaar 1 8570 Anzegem 
 

 
Schepen van onderwijs: Anja Desmet  

anja.desmet@anzegem.be 
 

Onderwijsdienst op het gemeentehuis van Anzegem: 

Pauline Everaert  056 69 44 53   

    

 
 

 
 

 
2.3 De schoolraad 

 

Dit is het overlegorgaan, waarin 3 geledingen vertegenwoordigd zijn, 
namelijk de ouders, de leerkrachten en de lokale gemeenschap.  

 Om de 4 jaar worden de leden herkozen. Huidige samenstelling: 
 

Voor de leerkrachten: 
 

Ilse Naessens, Sam Defoirdt, Nancy Naessens 
 

Voor de ouders: 
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Wouter Stevens, Tine Detavernier, Anneline Devolder, Goedele D’haene, 

Dempsey Sablain 
 

Voor de lokale gemeenschap: 
Christophe Vantomme, Stefaan Demerie, Verena D’Hulst  

 

 

 

De schoolraden hebben advies – en overlegbevoegdheid bij alles wat de 

school aanbelangt. Er wordt 3 maal per jaar vergaderd.    

 

 

     

2.4 De oudercomités 
 

Aan onze scholen zijn ook 2 oudercomités verbonden. Deze staan in voor 
het jaarlijks organiseren van activiteiten ten voordele van de scholen.  

De oudercomités hebben ook inspraak in de aanpak en de uitbouw van het 
schoolgebeuren. 

 
De ouders van nieuwe leerlingen krijgen in het begin van het jaar een 

formulier mee om zich kandidaat te stellen. In het begin van het 
schooljaar wordt een nieuwe ouderraad samengesteld. 

De huidige voorzitters zijn Wouter Stevens voor het Yvegems Oudercomité 

(YOC) en Tine Detavernier voor de Engelhoek. 
Interesse? mail naar yvegemsoudercomite@gmail.com of 

detaverniertine@gmail.com  
           

2.5 Het C.L.B (centrum voor leerlingenbegeleiding) 
 

Wij proberen uw kind zo goed mogelijk te volgen. Na overleg met u als 
ouder, kan het wenselijk zijn om via de school een gratis onderzoek 

aan te vragen bij het CLB van Waregem. U kan zich als ouder ook 
rechtstreeks wenden tot het CLB. 

 
Wanneer u geen overleg of samenwerking wenst, kan u dit schriftelijk 

meedelen aan de directeur bij de start van het schooljaar. 
 

Onze schoolbegeleider bij het CLB is Dhr. Yves Duthoo, te bereiken op  

056 60 23 93 of www.vclbweimeersen.be  
 

   
2.6 De klassenraad  

 

mailto:yvegemsoudercomite@gmail.com
mailto:detaverniertine@gmail.com
http://www.vclbweimeersen.be/
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De klassenraad bestaat uit de klasleerkracht(en), de zorgleerkracht, 
eventueel ook andere betrokkenen, de directeur en de CLB-begeleider van 

de school. Deze raad bespreekt de leervorderingen en de leefhouding van 

alle leerlingen van  de klas of van een individuele leerling.  
 

Deze raad geeft advies over het al dan niet overgaan naar het volgend 
leerjaar en beslist ook of een leerling al dan niet het getuigschrift 

basisonderwijs behaalt. 
  

 
2.7 De Gemeentelijke Kinderopvang 

Voor opvang voor en na de school verwijzen we 
naar onze gemeentelijke kinderopvang:  

’s morgens van 7.00 u tot 8.00 u. 
’s avonds van 16.00 u. tot 18.30 u. 

 
 

Op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen 

kan u terecht in de afdeling in Vichte. 
 

U betaalt per begonnen half uur.  
 

De kinderen worden ‘s avonds met de bus op school afgehaald en gaan 
naar de opvang in de P Verrieststraat 12 in Ingooigem. 

Op het eind van de volgende maand komt het totaalbedrag op een 
rekening.  Een fiscaal attest volgt.  

          
Voor meer info kan u terecht bij de Buitenschoolse Kinderopvang van de 

gemeente Anzegem:  
Kerkstraat 113 

8570 Anzegem 
056 71 93 78 

kinderopvang@anzegem.be 

 
 

 
 

 
 

III PRAKTISCHE INFO VAN ONZE SCHOLEN 
 

3.1 Peuters en kleuters 
 

3.1.1 Inschrijving van nieuwe peuters en kleuters 
Een kleuter mag op school starten als hij/zij  2 jaar en 6 maanden oud is. 

Hij/zij mag pas naar de klas komen op de instapdatum die volgt op de 
leeftijd van 2 jaar en 6 maanden en na inschrijving op de school.  

 

mailto:kinderopvang@anzegem.be
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De instapdagen tijdens een schooljaar zijn :  
- de eerste schooldag na de grote vakantie 

- de eerste schooldag na de herfstvakantie 

- de eerste schooldag na de kerstvakantie 
- op 1 februari (teldatum) 

- de eerste schooldag na de krokusvakantie 
- de eerste schooldag na de paasvakantie 

- de eerste schooldag na Hemelvaart 
 

De inspectie controleert de inschrijvingen streng.  
 

3.1.2 Voor het eerst naar school. 
 

We nodigen u graag uit om eens langs te komen naar de school 
op een wenmoment. Zo kunnen u en uw kind de school en de 

klas al eens verkennen. Dit zijn de geplande wenmomenten: 23 
oktober, 22 januari 2021 en 30 april 2021. 

Op zaterdag 28 november is er een opendeurmoment en ook 

op zaterdag 6 februari en zaterdag 8 mei openen we de deuren. 
 

Heel wat kinderen zijn zindelijk als ze starten in de peuterklas. Wanneer 
dit nog niet helemaal het geval is, oefenen we verder in de klas. Ook thuis 

verder oefenen is van groot belang. 
 

Geef je kleuter een tasje mee met een eenvoudige sluiting, dat het zelf 
kan open maken.  In dit tasje zitten best een zakdoekje,  reservekledij en 

eventueel een knuffel.  
   

Trek gemakkelijke kledij aan, zodat “ongelukjes”  zoveel mogelijk 
vermeden zouden kunnen worden. In de winter zijn wanten beter dan 

handschoenen met  vingers en aan een touw door de mouwen bevestigd 
gaan ze niet verloren. Noteer zijn/haar naam op alles wat de kleuter 

meebrengt: tasje, jas,  knuffel… Voor juf is het immers onmogelijk alles 

uit elkaar te houden. 
  

We richten een slaapklasje in voor de peuters. De kinderen brengen zelf 
een fopspeen en knuffel mee van thuis.  
 

 
 
 

 
3.2 Kinderen van de lagere school 

 

- Agenda 
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In de agenda vind je de nodige informatie ivm huiswerk, 
mededelingen en vragen. Ook ouder(s) kunnen hier zaken in 

noteren.  

 
 

 
3.3 Algemene zaken 

 
- Openingsuren van de school  

’s Morgens vanaf 8u is er toezicht op de speelplaats en is de school 
telefonisch bereikbaar. Op de Engelhoek start het toezicht om 8.15. 

’s Middags kunnen kinderen opgehaald worden tot 11.55u en 
teruggebracht worden om 12.45u. Kinderen die over de middag op 

school blijven, spelen op de speelplaats en eten in de eetzaal. Er 
wordt een apart bedrag aangerekend op de factuur voor de maaltijd 

en het middagtoezicht. Van dit middagtoezicht krijgt u een fiscaal 
attest. 

De kinderen kunnen op school afgehaald worden tot 16.15u. 

 
Voor opvang voor en na de openingsuren van de school verwijzen 

we naar de gemeentelijke kinderopvang. (zie hierboven) 
 

  De lessen gaan door op volgende tijdstippen:  
 

U7 : Pastoor Verrieststraat 12 

8.30u – 11.40u 
13.20u- 16.05u 

Op woensdag eindigen de lessen om 11.40u. 
Op vrijdag eindigen de lessen om 15u.  

U12:Ingooigemplaats  en  Engelhoek 

8.30u-11.40u 
13.15-16u 

Op woensdag eindigen de lessen om 11.40u. 
Op vrijdag eindigen de lessen om 15u.  

 
- Maaltijden 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen op 

school blijven eten. Het is mogelijk om een volle maaltijd (soep, 
hoofdgerecht) te eten, maar er kunnen ook boterhammen 

meegebracht worden van thuis.  
Link menu : hier vindt u de maandmenu 
 

Prijzen: Volle maaltijd kleuter:€2.30 

     Volle maaltijd lager: €3.30 
        Soep: €0.50 

 
 

https://www.esthio.be/embed/zvd1x342w24r9men/x1rgdv4ke947q5kn
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- Op maandag, dinsdag en donderdag is er mogelijkheid tot studie 
voor de leerlingen van 4de, 5de en 6de leerjaar. Dit kost 2,50 euro 

per beurt. 

 
 

     - Verjaardagen 
Deze worden in de klas gevierd.Wij rekenen 3 euro op de rekening 

van september. De jarige krijgt een klein geschenkje en mag met de 
“snoepdoos” van de klas trakteren.  

 
- In de voormiddag smullen we fruit of groenten, in de namiddag mag 

een koek mee in de boekentas. 
 

 
- Betalingen 

Dagelijks worden maaltijden genoteerd, ook een mogelijke uitstap of 
extra schoolactiviteiten. Voor eventuele abonnementen op 

kindertijdschriften zal u altijd een inschrijfstrookje kunnen invullen 

en ondertekenen. Alles wordt dan op het einde van de maand op 
een rekening genoteerd die op papier of via mail bezorgd wordt. 

 
Wil die rekening goed controleren en bij eventuele fouten zo vlug 

mogelijk de school  verwittigen: 
gemeenteschool@scholeningooigem.be 

 
Wie dat wenst, kan op school ook domiciliëring aanvragen via 

dries.dewaele@scholeningooigem.be 
 

 
IV.  SCHOOLBENODIGDHEDEN 

  
4.1 Waarvoor zorgt de school?  Waarvoor zorg je zelf? 

 

De kinderen van de lagere school krijgen op de eerste schooldag het 
volgende aangeboden:  

potlood, gom, slijper, set stiften en kleurpotloden, markeerstiften,  
balpennen (blauw, groen, rood, zwart), vulpen, lat, enkele mappen, 

lijmstift, schaar, geodriehoek, lat…(volgens noden per leerjaar).  
Het materiaal dat uw kind op school krijgt, wordt alleen op school 

gebruikt.  
 

Wij vragen dat de kinderen goed zorgen voor hun materiaal. Wat met 
opzet stuk gemaakt wordt, of wat door slordigheid verloren raakt zal 

aangerekend worden. 
  

Ouders zorgen wel zelf voor 
· een boekentas waarin een grote ringmap past. 

· schrijfgerief voor thuis.  

mailto:gemeenteschool@scholeningooigem.be
mailto:dries.dewaele@scholeningooigem.be
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Bij het begin van het schooljaar kan de leerkracht nog iets vragen dat de 

kinderen in de klas nodig hebben, bijvoorbeeld: 

· een eigen kussentje voor in de onthaalhoek 
· een drinkbekertje of een herbruikbaar flesje voor water 

· dagelijks een propere zakdoek of een doos papieren zakdoekjes 
 

Gelieve de spullen die van thuis meegebracht worden, zoveel mogelijk te 
naamtekenen.  

 
  

4.2  Wat je nodig hebt voor de wekelijkse turnlessen 
  

- turnpantoffels (zonder veters) 
- een T-shirt met schoolembleem (€ 7) 

- een zwart of blauw shortje 
 

Gelieve alles te naamtekenen en op te bergen in een goed sluitend 

opbergzakje. 
 

4.3  Voor de zwemlessen 
 

Deze verplichte lessen gaan door in het Aquandé 
in Anzegem.  

De zwemdata staan op de kalender van de 
scholen, die u elke maand ontvangt.  Wanneer 

uw kind eens niet mag zwemmen, wil het dan 
een door u ondertekende verklaring meegeven 

(max. 4 per schooljaar). Een langere periode niet 
mogen zwemmen, moet gewettigd worden met 

een doktersbriefje. 
  

Hun zwemzak bevat: 

- 1 handdoek (om op te staan) 
- 1 badhanddoek 

- een zwembroek of zwempak (geen bikini) 
- een badmuts is verplicht bij luizen. 

 
Gelieve alles te naamtekenen en op te bergen in een goed sluitende 

rugzak, voor de kleinsten is dit het handigst met brede schouderbanden. 
Per zwembeurt komt €3.65  op de schoolrekening:  

Bus: € 2 + toegang zwembad: € 1,65  
  

De leerlingen van het 6de lj. zwemmen gratis.  
(1 jaar gratis zwemmen is een wettelijke verplichting.) 
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 V  VEILIGHEID 

 

5.1 Zichtbaarheid van de kinderen: fluohesjes en fietslichtjes 
Elk kind krijgt het eerste jaar dat het bij ons op school is een fluo-hesje 

met logo van de school erop. Schrijf er de naam van uw kind op (best op 
de binnenkant op een fluo-strook) en draag er zorg voor zodat het mee 

kan gaan tot in het 3de lj.   
Enkele keren per schooljaar wordt het dragen van het hesje, fietshelm en 

de fietslichtjes gecontroleerd. 
 

 5.2 De schoolverzekering 
De kinderen zijn verzekerd voor alles wat ze op school beleven, ook de 

uitstappen en het zwemmen. Ze zijn ook verzekerd onderweg van huis naar 
school en van school naar huis voor zover ze op de normale weg zijn  

van en naar school en binnen een bepaalde tijd.  
De normale weg is niet noodzakelijk de kortste.  

Kies voor uw kind de veiligste weg. 

  
 

5.3 Veilig naar school dankzij de 
gemachtigde opzichter 

Iedere schooldag staat een gemachtigd 
opzichter klaar: 

aan het zebrapad op de Ingooigemplaats en in 
de Pastoor Verrieststraat.  

 
 

5.4  Veilig fietsen 
Slechts vanaf 10-11 jaar (5de leerjaar) wordt 

een kind geacht voldoende rijp te zijn om zich 
zelfstandig veilig met de fiets in het verkeer te 

begeven. 

Wil ervoor zorgen dat de fiets van de kinderen 
wettelijk in orde is. 

  
5.5  Een schoolongeval    

Indien zich een ongevalletje voordoet, aarzelen wij niet u op te bellen. 
Kan u zich niet vrijmaken, dan gaan wij indien nodig met uw kind naar de 

dichtstbijzijnde dokter of we bellen de 112. We bezorgen u in zo’n geval 
de nodige papieren om terugbetaling te krijgen via onze 

schoolverzekering.  
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5.6  Ziek zijn  
Wordt uw kind op school ziek, dan verwittigen wij de 

(groot)ouders om het kind af te halen.  

Is uw kind ’s morgens al ziek,  
stuur het dan niet naar school.  

Voor kinderen vanaf 6 jaar: geef na de afwezigheid altijd 
een briefje mee.  

Als ouder kan u maximum 4 keer per schooljaar  
een zelfgeschreven briefje meegeven. Vanaf 4 

opeenvolgende dagen afwezigheid is een doktersbriefje verplicht. 
  

Medicatie mag op school enkel toegediend worden met een schriftelijk 
attest van de dokter.  

U kan het nodige document vinden op onze website.  
  

 
 
 

 

 

 

VI WETTELIJKE  VERPLICHTINGEN 
  

6.1 Te laat komen of vroeger vertrekken   
   

Te laat komen stoort het klasgebeuren en uw zoon of dochter verliest een 
stuk van de les. Ouders moeten erop toezien dat hun kind tijdig vertrekt. 

Leerlingen die te laat komen of die vroeger worden afgehaald, moeten een 
briefje mee hebben met een geldige reden. 

 
  

6.2 Afwezigheden  
In het lager moet er voor elke afwezigheid (dus ook voor een halve dag!) 

een schriftelijke verklaring van de ouders afgegeven worden. Kleuters die 

6 worden in het derde kleuter, vallen ook onder deze regelgeving. 
Afwezigheden vanaf 4 dagen moeten door een doktersbriefje gewettigd 

worden.  
Ouders mogen niet meer dan 4 keer in het schooljaar zelf een briefje 

schrijven voor een dag ziekte.  
Bij niet-gewettigde afwezigheden moet de school de begeleiding van het 

CLB inschakelen en de inspectie verwittigen. 
 

6.3 Onderwijs aan huis en bednet 
Leerplichtige leerlingen hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis: 

4 lestijden per week als volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn: 
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1. Het kind is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of 

    ongeval of het kind heeft een chronische ziekte en is vaak afwezig. 

  
2. De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur 

van de thuisschool.  
Deze is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de 

school niet kan bezoeken maar toch onderwijs mag volgen. 
  

3. De afstand tussen de school en de verblijfplaats van de leerling  
    bedraagt ten hoogste 10 km. 

  
Komt uw kind daarvoor in aanmerking, dan kan vanaf de 22ste ziektedag 

thuisonderwijs georganiseerd worden. 
 

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school 
kunnen, de les in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit. Leerlingen 

die langdurig of regelmatig afwezig zijn door ziekte, operatie of ongeval 

zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun vrienden. Bednet is 
gratis voor gezin en school moeten thuis leren werken! 

  
 

 
6.4  Rapporten en getuigschrift basisonderwijs. 

Om te zien of bepaalde leerstofgebieden gekend zijn, maken de kinderen 
regelmatig proeven. Ook hun dagelijks werk telt altijd mee. Wij geven die 

proeven telkens ter inzage mee, samen met de rapporten: een 
herfstrapport, een kerstrapport, een paasrapport. We organiseren ook 3 

keer een oudercontact waartoe u tijdig wordt uitgenodigd.  
De maatregelen van Corona kunnen er voor zorgen dat er afwijkingen zijn 

in deze organisatie. 
 

6.5  Schoolreglement 

Deze brochure maakt deel uit van ons schoolreglement. 
Dit is een wettelijk document waarvoor wij aan de inspectie het bewijs 

moeten kunnen voorleggen dat u dit ontvangen heeft en dat u akkoord 
bent met ons schoolreglement.  

U ondertekende die verklaring bij de inschrijving. 
  

Bij het begin van elk schooljaar zullen wij nog 2 wettelijke documenten  
(na goed lezen of invullen) ter ondertekening voorleggen.  

  
1. een afsprakenblad dat in de schoolagenda van uw kind geplakt 

wordt. 
    Het bevat de afspraken en de regels die nodig zijn voor de goede  

    organisatie van onze school.  
    Dat blad bevat ook de tuchtmaatregelen die kunnen genomen       

     worden wanneer een leerling de goede werking van de school hindert. 
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2. een infoblad met medische fiche . Dit is een blad dat we elk jaar 

    vernietigen en dus elke keer opnieuw moeten vragen. 

  
 

 6.7  Kostenraming 

Om een idee te geven wat de school eigenlijk per kind kost, maakten we 

voor u een kostenraming. Er wordt steeds gezegd dat het basisonderwijs 
gratis is. Maar uiteindelijk is alleen de inschrijving gratis. 

U betaalt geen loon voor de leerkrachten, geen knutselgerief, geen huur 
van gebouwen of leerboeken.  Enkel de extra’s die uw kind verbruikt, 

worden aangerekend: de nodige turnkledij,een onverwachte uitstap… 
U wordt vooraf verwittigd. 

  
 

Klasactiviteiten behoren tot de maximumfactuur van € 85 per jaar.  

Schooltheater (org. Anz. 
Cultuurdienst) 

€  6 

1 SVS-sportactiviteit 

tijdens de klasuren 

Ca. € 5  + vervoer  

Zwembeurten  (om de 14 
dagen) 

€  3,65 per beurt  

Schoolreis Max. € 25   

Didactische uitstappen 
Bonanza-bus 

1 euro/rit of €2 h&t 

Sportdag €5 

Individuele kosten volgens uw noden: 

maaltijd €2,30 of €3,30 / soep € 0,50  
studie €2,50 
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Bedankt voor het vertrouwen! 

Wij helpen jullie kinderen graag groeien op alle vlak! 
 

 
 
 

 


